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Stadgar för Bodens fotoklubb
§ 1. Föreningens namn, m.m.
Föreningens namn är BODENS FOTOKLUBB och dess hemort är Boden.
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen har medlemskap i Riksförbundet Svensk Fotografi.
§ 2. Ändamål
Fotoklubbens ändamål är att
- stimulera medlemmarnas intresse för fotografi
- utveckla den fotografiska konsten
- företräda medlemmarna i kontakter med organisationer och myndigheter inom ramen för
föreningens ändamål
§ 3. Verksamhet
Föreningens verksamhet utgörs främst av medlemsträffar, medlemsmöten, exkursioner och
utbildning. Föreningen kan även delta i och anordna utställningar.
§ 4. Medlemskap och avgifter
Medlemskap i Bodens fotoklubb kan den erhålla som följer föreningens stadgar och betalar
fastställd årsavgift. Medlem, som skadar eller motarbetar Bodens fotoklubb kan uteslutas.
Styrelsen beslutar om uteslutning. Den gäller omedelbart efter sådant beslut. Beslutet kan
överklagas endast vid årsmöte. Medlemsavgift erläggs senast före årsmötet. Ny medlem som
erlägger medlemsavgift efter den 1 oktober äger medlemskap även följande år. Medlemskap
avser kalenderår.
Ordförande, ledamöter och suppleanter är avgiftsbefriade
§ 5. Årsmöte
Årsmötet, som är Bodens fotoklubbs högsta beslutande organ, skall hållas senast under mars
månad varje år. Förslag till föredragningslista upprättas av styrelsen.
Följande punkter är obligatoriska:
- Godkännande av kallelse och föredragningslista för årsmötet.
- Fastställande av röstlängd
- Verksamhets- och kassaberättelse.
- Fastställande av resultat- och balansräkning.
- Revisorernas berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Behandling av medlemmarnas motioner och styrelsens förslag.
- Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
- Val av ordförande, styrelseledamöter och valberedning
- Beslut om årsavgift till föreningen
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Beslutsmässighet
Bodens fotoklubbs årsmöte är beslutsmässigt när minst fem medlemmar är närvarande varav
minst tre ur senast valda styrelse.
Rösträtt
Alla medlemmar i Bodens fotoklubb har rösträtt vid årsmötet och vid medlemsmöte.
Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.
Röstning görs av närvarande medlem och ej via fullmakt.
Kallelse
Kallelse till årsmöte sker enligt styrelsens bestämmande dock minst fyra veckor före mötesdatum
via e-post och på hemsidan.
Motioner
Medlem i Bodens fotoklubb har rätt inlämna motion (-er). Motion skall inlämnas till Bodens
fotoklubbs ordförande senast tre veckor före årsmötet eller enligt årsmötes bestämmande.
Valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet.
Årsmötet väljer
Ordförande
mandattid ett år
Övriga ledamöter
mandattid två år
Minst två ersättare
mandattid ett år
Två revisorer, samt en ersättare
mandattid ett år
Valberedning med minst tre ledamöter (varav en sammankallande) mandattid ett år
Omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Votering sker med handuppräckning eller slutna röstsedlar, enligt årsmötets bestämmande.
Vid votering i personval används alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal i sluten omröstning,
sker lottning.
§ 6. Extra årsmöte
Kallelse utsänds senast fyra veckor efter framställningen. Endast frågor, som angetts i kallelsen,
får behandlas på extra årsmöte. Extra årsmöte genomförs om minst 50 % av medlemmarna eller
styrelsen begär det.
§ 7. Styrelsen
Styrelsen är Bodens fotoklubbs beslutande organ mellan årsmötena.
Dess uppgift är att:
- Leda och samordna föreningens arbete gällande, studier m.m. och vid lämpliga tillfällen söka
samarbete med andra fotoklubbar/fotoföreningar.
- Erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i aktiviteter
- Ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration.
- Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.
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Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två ledamöter och en suppleant.
Antalet övriga ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet.
Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet.
Styrelsen sammanträder när ordförande kallar till möte. Styrelsemöte protokollförs.
Styrelsen handhar föreningens arkiv.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare samt delegat till riksfotostämman.
§ 8. Räkenskaper
Bodens fotoklubbs räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som skall avge
revisionsberättelse efter varje revision. Räkenskapsår motsvarar kalenderår.
Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges
tillfälle att avge förklaring.
§ 9. Försummelse gällande årsmöte
Har Bodens fotoklubbs styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla till årsmöte inom
stadgeenlig tid, skall valberedningen kalla föreningen till årsmöte. Skulle det visa sig omöjligt att
utse ny styrelse vid sådant möte, skall föreningens verksamhet anses ha upphört
§ 10. Bodens fotoklubbs upphörande
Förening upplöses om mer än 2/3 av föreningens samlade röstetal avges för ett sådant beslut vid
två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie. Föreningens tillgångar
skall vid eventuell upplösning överlämnas till den eller de institutioner som det sista årsmötet
beslutar.
§ 11. Sammanslagning av föreningar
Bodens fotoklubb kan slås samman med annan fotoorganisation om mer än 2/3 av föreningens
samlade medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall
vara ett ordinarie.
Vid sammanslagning tillfaller tillgångarna den "nya" gemensamma föreningen.
§ 12. Arvoden
Beslut om arvoden fattas av årsmöte.
§ 13 Ändring av stadgarna
Förslag till förändring av fastställda stadgar inlämnas som motion. Styrelsen lämnar förslag till
ändring av stadgarna genom proposition till årsmötet. Beslut om förändrade stadgar fattas av
årsmöte.
Fastställda stadgar delges föreningens medlemmar. Vid förändring av stadgarna behöver endast
förändrade och fastställda stadgeparagrafer delges medlemmarna.
--Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2020-03-16.

